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Wilnó, Niedziela, 10 maja 1925'r. 

R WILEŃSKI 
Cena''15 groszy. 

NIEZALEŻNY ORGAN 
DEMOKRATYCZNY. 

  

Wychodzi eodziennie prócz dni poświąteecznyeh. 

  

  

Cena pronumeraty: miesięcznie zł, 3, Zagranicą zł.,6. Prenumeratę 

RAA Księgarnia W. Ма Sass 

| Stefana Grabowskiego, Miekiewicza 4, 
ОСН О LS MSG ogłoszeń S. Jutena, Niemiecka 4, 

telef. 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605, Biuro ortoseń „Poš- 

rednik*, Wileńska 22 | wszystkie biura reklamowe w 

pieru W. Borkowskiego, Mick. 

róg Garbarskiej, tel. 82, 

       

  

      
      

SALA KLUBU HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO 
Mickiewicza Nr. 33-a. 

Dziś wtorek 12 maja br. odbędzie się jedyny recital światowej sławy pianisty 

Mivoraja ORŁOWA 
W programie: Bach, Szuman, Szubert, Liszt, Szopen, Pulense. 

Początek o godz.. 9:ej. wiecz. — Bilely zawczasu do nabycia w Księgarni „Lector” 

Mickiewicza 4, a w dzień koncertu przy wejściu. 

S-to Jańska 1, Skład pa- 
Prenumeratę i ogłoszenia 

aju 1 zagr. 

  

    

    

   

Wonecja ra miejscu 
     

    

    kwartet damski. 

Wenecja na miejscu! 

Księga Handlowo-Przemysł.-Informacyjna 
z.dodatkiem „Kalendarz Kupca', Ceną 6 zł, ю 

Do nabycia w redakcji Księgi, Garbarska 1—29, tel. 82 

eraz we wszystkich księgarniach. 

    

Wenecja ma miejsc! 
ia się niniejszym P.P. Publiczność, iż dziś d. 10 maja b.r. otwiera 

się pay NK 8 obók ai wioślarskiej nad rzeką Wilją „Kawlarnla“. 

Kuchnia pod kierownictwem plerwszorzędnego kuchmistrza. Lokal czarujący. 

Od godz. 7ej do 12 ej przygrywać będzie światowej sławy a 

Wenecja na miejsca! 

       
   

  

    

skąd powstały wady: naszej. Konstyfacji? 
Od chwili utworzenia się nowych 

władz naczelnych Rzeczypospolitej — 

Prezydenta, Rządu, Sejmu, Senatu— 

ustanowionych przez Konstytucję 17 

marca, wzbiera fala krytyki, żąda- 

niem reformy uderzając o mury za- 

ledwie wprowadzonej konstytucji. 

Dlaczego? Aby na to odpowie- 

dzieć, trzeba sięgnąć do czasów Sej- 

mu Ustawodawczego r. 1919—1922 

i rzucić okiem na jego usposobienie, 

na prądy w dziedzinie rządzenia, ja- 

kie nurtowały w nim i w otaczają- 

cem go społeczeństwie, Wynikiem 

starcia tych prądów jest konstytucja. 

Źródło jej wad tkwi w Sejmie Usta- 

wodawczym, którego praktyki ciążą 

do dziś dnia na naszem życiu kon- 

stytucyjnem. 

Geograficzne położenie Polski — 

między Niemcami a Rosją — naka- 

zuje podporządkowanie całej naszej 

polityki dążeniu do bezpieczeństwa 

i potęgi zewnętrznej. Już ten wzgląd 

wystarcza, aby sprawę 

trwałego rządu uznać za główne na- 

nierównym stopniu. Rozummiano rów- 

nież w Sejmie Ustawodawczym. Jak 
fednak wykonano? 

W nowoczesnej demokracji, jaką 

jesteśmy, warunkiem siły i trwałości 

rządu jest stałe zaufanie mas. Dla 
tego systemu rządów gabinetowych 
lub parlamentarnych, który przy od- 

powiedniej organizacji pozwala zgo- 

dnie łączyć dwie sprzeczne niemal 

zasady — swobodnej działalności 
rządu i skutecznej przewagi nad nim 

wyborców politycznych, działających 

przedewszystkiem przez izby. prawo- 

eawcze i odbywa tak zwycięski po- 

chód po świecie i przez szczeliny sy- 

stemu prezydjalnego usiłuje wtargnąć 

  
silnego i, = 

| obywateli do rydwanu silnego Pa» 

sze zagadnienie wewnętrzne. W za-, stwa i Narodu. 

sadzie rozumieją to wszyscy, lecz w! 

  

nawet do Stanów  Zjędnoczonych 
Ameryki Północnej. 

Wyjątkowy w czasie wojny rozwój 

świadomości spraw politycznych w 

polskich masach ludowych spowodo- 

wał wprowadzenie rządów gabinetu, 

jako samo przez się zrozumiałe, już 

w chwili zebrania się Sejmu Usta- 
wodawczęgo. Lecz jednoizbowy Sejm 
ten, w którego ręce. złożono odrazu 
całą władzę, uległ naturalnej skłon- 

ności wszelkich zgromadzeń prawo- 

dawczych i ogłosiwszy się suweren- 
nym, a nienapotykając przeszkód za 

sobą, ani w sobie — wprowadził 

zwyrodniałą formę parlamentaryzmu, 
wszechwładzę parlamentu. Pociesza- 
no się jednak, że nikomu nie zależy 

na uwiecznieniu „małej konstytucji” 
z d. 2OJI, r. 1919 i spodziewano się, 
iż wszechwładny ustawodawca zechce 
w. przyszłej konstytucji stworzyć te 
gwarancje, które dopiero czynią z 
rządów gabinetu ten „cudowny sy- 
stem* wprzęgający wolność i równość 

W Sejmie Ustawodawczym zaryso- 
wały się dwa kierunki w sprawie 
przyszłej formy parlamentaryzmu 
jednoizbowego, a  równoważonego 
przez Naczelnika Państwa ze znacze 
nemi uprawnieniami, obieranego bez- 
pośrednio przez naród lub (co w 
praktyce wyszłoby na jedno) przez 
specjalny sejm elekcyjny. Drugi, po 

prawej stronie Izby, odrzucał tę kom 

binację systemu prezydjalnego (ame- 

rykańskiego) z parlamentarnym, a 

zapatrzywszy się na system francu- 

ski, w Prezydencie Rzplitej chciał 

mieć tylko tytularnego naczelnika 

władzy wykonawczej,  nadmiarnej 
przewadze parlamentu, zapobiegające 
za pomocą osłabieńia go przez po- 

Rękopisów nadsyłanych 

Redakcja i Administracja: WILEŃSKA 15. Tel. 99. 
Czynna od s2 “ p gm ogłoszeniewy „Kurjera Wi- 

ego“ ra PART w. 
do Miskiewicza róg darbarskiej 1. el. 82. Czynne o 

Redaktor przyjmuje od 

(ED 

    

  

   

MOR WOMOW WAŁYNTIM SN SWOÓJSC 

wygłosi odcz: 

„Wewnętrzna sytuacja 

Nadeszły w dużym wyb. 
firm, oraz pasy innych 

pasy lecznicze, 

e pasy gu    
    

   
dział na dwie prawie 
izby, hamujące się wzaję 

jego oczach do rozmiar 
reakcji”, W oczach zaś di 
ny Naczelnik Państwa r 

jącej uledz zastosowaniu do naszych 
warunków, a przedewszystkism wy- 

dawał się grozić niebezpiaczeństwem 
przeważnie lewicy. Bo, pomijając na- 
wet osobę ówczesnego Naczelnika 
Państwa, obawiano się w tym obo- 
zie, iż w powszechnych wyborach Na 

czelnika z rozmaitych względów (pa- 
miętać trzeba też o mniejszościach 
narodowych kandydat lewicy mógłby 
mieć więcej szans powodzenia. 

Stąd też jedni uderzyli całą siłą 

na Senat, a drudzy na Maczelnika 

Państwa. | stało się, że wskutek rów- 

nowagi sił Senat wyszedł z walki bez 

najważniejszych praw, jako karykatu- 
ra dwuizbowości, a Prezydent Rzpli- 

tej jako dekoracja uroczystości na- 

rodowej.Tak wyłuskano z spraw oba 

czynniki przeznaczone jeden przez 

prawicę, a drugi przez lewicę na ha- 

mulec nadmiernej przewagi parla: 

mentu. Sejm pozostał wolny od o: 
graniczeń z obu stron. 

   

ym. S$. Grabowskie- 

radaiikja nie zwraca. 

Tow. Uniwersytetu Robotniczego 
Dzisiaj © godz. 12 m. 30 w Sail Miejskiej (Ostrobramska 5) 

poseł Zygmunt Piotrowski 

7 Wejście bezpłatne, 

Koniecznie dla pań. 
rjałów.  Najwygodniejsze fasony, 

ardzo wygodne, zalecane przez lekarzy 

JEANETTE, Mickiewicza Nr. 22.     

   

Cena ogloszeń: Za wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

d 9—6w. 

  

    
     
      

         
      
       

      

Teatr Polski 

Dziś w niedzielę 3 widowiska 

Koncert-poranek 
poświęcony twórczości R. Wagnera. 

po cenach najniższych 

    

O g. 4:ej pp. 1 
przedstawienie dia młodzieży szkolnej 

po cenach zniżonych 

premjera 

„Gwałłu, co się dzieje 
komedja Al. Fredry. 

yt na temat: 

polityczna w Polsce. 

O g. 8-ej wiecz. poraz ostatni 

Musisz być moją. 
Komedja Verneuil'a 

mowe angielskich i Dr. D. Olsejko amerykańskich 
Poleca także Choroby uszu, gardła i nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3.     В Przyjmuje od 9—10 rano. 
W lecznicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł. 

  

Z ostatniej chwili. 
Uregulowanie stosunków prawno-admi- 
nistracyjnych w Me wschod- 

nich. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że prace Komisji unifikacyjnej pod przewodnistwem 
p. Romana, mające na celu usunięcie rozbieżności w ustawodawstwie obo- 

l]m w województwach wscho ‚ aczkolwiek w wol- 
nem aa: ać a M =achodajch. požavnią sis 2 w waż я   

stępu, 
1) projekt ustawy o zmianie unormowaniu stanu prawnego w woje” 

wództwach wschodnich, oraz powiatach; Grodzieńskim, Wołkowyskim, Biało- 
stockim, Sokėlskim t Bielskim. 

Powyższy projekt poza ustawowem ustaleniu przepisów prawnych obo- 
wiązujących na ziemiach wschodnich, zawiera uprawnienia Rady Ministrów 
do wprowadzenia zmian i uzupełnień w ustawodawstwie rosyjskiem i w 
tymczasowych zarządzeniach polskich. 

2) ustalenie w przedmiocie stwierdzenia przynależności państwowej 
(obywatelstwa polskiego) osób zamieszkałych na obszarze województw 
wschodnich. : ” ь 

W myśl powyższego ustalenia Komisji, Min. Spr. Wewn. zarządziły 
uproszczenie techniczne stwierdzania obywatelstwa ludności zamieszkałej 
na ziemiach wschodnich. 

3) ustalenie dotychczas obowiązujących na obszarze ziem wschodnich 
|przępisów w przedmiocie zgromadzeń, 

4) zestawienie dotychczas obowiązujących na ziemiach wschodnich 
przepisów prawnych w orzecznictwie i postępowaniu karno-administracyjnem, 

5) projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany przepi- 
sów meldunkowych obowiązujących na wspomnianym powyżej obszarze 
i okręgu administracyjnym wileńskim, : 

6) projekt rozporządzenia Rady Ministrów o rozciągnięciu na Ziemię 
Wileńską przepisów legitymacyjnych z rozporządzeń szefa terenów przy” 
frontowych z listopada 1920 roku. 

Na skutek rozciągnięcia powyższych przepisów na Ziemię Wileńską, 
przepisy owe zostaną uregulowane na całym obszarze ziem wschodnich   Na kim się miał oprzeć rząd? 

Gdzie miał istnieć punkt stały, o któ: 

ry.mogłaby się oprzeć rządowa dźwi- 

gnia Frchimedesa naszego ustroju 
parlamentarnego. 

Część Sejmu Ustawodawczego 

wierzyła, że znajdzie ten punkt w 

przyszłej większości sejmowej i spo- 
wodowała uchwalenie ordynacji wy- 

borczej. Ale to przystosowanie uzna- 

nej w konstytucji zasady proporcjał- 

ności do potrzeby stworzenia więk- 

szości sejmowej również zawiodło, 

jak wskazuje skład naszego Sejmu. 
i oto otrzymaliśmy dzięki Konsty- 

tucji utrwalenie stanu, który istniał 
w Sejmie Ustawodawczym. 

Justus. 

  

Najlepszy. środek: odżywczy 
KAKAO 

fabryki „P AC“ 

Žądač wszędzie!   
w sposób jednolity. 

Komisja unifikacyjna wyłoniła kilka podkomisji celem precyzyjnego 
| opracowania ogromu materjału prawnego, jaki pozostał jeszcze komisji do 
j opracowania. 

| - Audjencje Pana Premjera. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawg). 

Pan Premjer Grabski przyjął wczoraj na audjencji posła austryjackiego 
p. Posta, prof. Instytutu. Francuskiego p. Bourgeois i p. Hempla, który 
tego dnia wyjechał do Teheranu jako charge d'affaires Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wyjazd charge d'affaires Rzplitej do 
Norwegji. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy.) 

Radca legacyjny Min. Spr. Zagr. p. Tomaszewski, wyjeżdża w tych 
dniach do Oslo, gdzie obejmie czasowo urząd charge d'affaires Rzeczypo- 
spolitej przy rządzie norweskim. 

Znów katastrofa tym razem w fabryce 
prochu. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). - 

Wczoraj rano nastąpił wybuch w wojskowej fabryce prochu „Zagoż* 
dżon” pod Radomiem. 

Eksplozja nastąpiła w magazynie prochu, 2 osoby zostały zabite, 2 
ranne, budynek zaś poważnie uszkodzony. 

kOwo prowadzą na miejscu władze wojskowe z Radomia. 
Z Warszawy wyjechali na miejscę wypadku: Dyrektor Centr. zarzadu 

wytwórni Wojskowych Krzyżanowski wraz z wicedyr. i Komisją śledczą.   

Z prac dotychczas wykonanych przez Komisję, należy podkreślić na- SÓW 
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rare sotnków r Zamich Wtodnih 
owa posta Mariana Aošcialkowskiego. 

Wygloszona na plenarnem posiedzeniu Sejmu dnia 
5 maja 1925 roku przy dyskusji nad budžetem 

Ogólna charakterystyka syste- 
mu sdministracyjnego na Z. 

Wschodnich. AD 

Wysoka Izbo, mając zaledwie kil: 3 
ka minut kontyngentu na swe prze- 
mówienie, będę musiał ograniczyć 
się jedynie do zagadnień wewnę- 
trzych stosunków na ziemiach Wscho- 
dnich. ! 

System administracji naszej na 
tych Ziemiach wywołuje niezado- 
wolenie ludrości. To niezadowolenie 
potęguje się z dnia na dzień. 

Obudziło ono powszechną czuj: , 
ność, zmusiło zainteresować się niem 
Rząd i izby Ustawodawcze. 

Jestem przekonany, że system 
ten, w skutkach swych spowodował 
również nagły wniosek prawej stro- 
ny tej lzby, domagając się wprowa” 
dzenia stanu wyjątkowego na kre- 
sach ograniczającego wolność i pra- 
wa tamtejszych obywateli. 

Wniosek ten został przez Komis- 
ję Administracyjną odrzucony. Na- 
tomiast przyjęty cały szereg rezo- 
lucji rzeczowych, rezolucji pań 
stwowo-twórczych, wprowadzenie któ- 
rych w życie należy uskutecznić w 
jak najszybszym czasie. 

Sprawozdanie Kom. Adm. w tej 
sprawie miało być wniesione na ple- 
num Sejmu, gdzie miała być prze: 
prowadzona przy tej sposobności 
szczegółowa dyskusja nad ogólnem 
zagadnieniem sanacji stosunków na 
Ziemiach Wschodnich. 

Niestety do dnia dzisiejszego nie 
zostało to uczynione. Mniemam iż 
jest to błąd przynoszący szkodę 
Państwu. 

Dzisiejszy system admistracyjny na 
Ziemiach Wschodnich da się scha- 
rekteryzować w trzech głównych punk- 
tach: 

Bezmyślna centralizacja, bezdusz- 
na biurokracja i cbwładne roz- 
panoszenie się źle skonstruowanego 
aparatu policyjnego. 

Chaos administracyjny. 

Realny demokratyzm w zakresie 
administracji wymaga, aby wszystkie 
sprawy były załatwiane szybko i o- 
statecznie przez instancje najbliższą 
miejscowej ludności. 

Taką instancją jest instancja pierw- 
sza, a więc starostwo. 
Tymczasem mogę stwierdzić to na 

przykładach, że całego szeregu spraw 
błabych i drobnych nie ma prawa 
załatwiać starostwo a załatwia je 
województwo lub Ministerstwo. 

Jeśli weźmierny np. sprawy prze-, 
mysłowe, jak zatwierdzenie podań o 
założenie wiatraków czy mydlarni za- 
łatwia starostwo, zabijanie podejrza- 
nych o zakaźne choroby zwierząt, , 
wyznaczanie odszkodowań za nie, na- 
leży również do województwa. 

A sprawy wyznaniowe? 
Zatwierdzanie np. budżetu naj- 

mniejszej gminy żydowskiej należy 
już nawet do samego ministerstwa;spra* 
wy stowarzyszeń; zatwierdzenia Sza- 
blonowych statutów nowopowtsałych 
straży ogniowych, czy kółek rolni- 

iiejsze troski Earopy.. | 
Obranie Hindenburga na sta- 

nowisko prezydenta Rzeszy nie- 
mieckiej niesie Europle nowe 
niespodzianki. 

i 

  

(Z gazat), 

Staruszka Europa w staromodnaym 
szlafroku, pobrzękując kluczami, cd- 
wiedzała w sprawie komornego swo- 
ich „lakatorów”. 
— Jezus, Marjal— stękała stara szep- 

leniąc bezzębnemi ustami (złote zę- 
by, z powodu wojny, zostały zasta- 
wione w Ameryce) — To ci lokato- 
rzy! Kiedy Pan Bóg chce niewinnego 
wypróbować, to mu takie ananasy 
zsyłal 

Europa przed chwiłą prosiła starą 
dłużnicę Turcję o komorne, lecz ode- 
szłe, jak się to mówi, z kwitkiem. 

— Nikt nie chce płacić— narzekała 
nieszczęśliwa kobieta — | radź tu so- 
bie, człowiekul A przed wojną każdy 
udawał miljonera. 

Zapukała do Frau Berty. 
— Wer ist da? Jeżeli meźczyzna 

to iowszem, jeżeli kobieta, to jestem 
w negliżul — Dał.się słyszec głos z 
za drzwi. 

Min. Spraw. Wewn. 

W jednym z poprzednich 
podawaliśmy skrót mowy posła 
podajemy tę mowę w całości i w 
niu. (Red.) 

czych nie może załatwić starostwo, 
lecz w najlepszym razie wojewódz" 
two. 

To są rzeczy, które z jednej stro* 
ny wprowzdzają niesłychane opóźnie- 
nie w załatwieniu spraw, przeciągają 
je nietylko na tygodnie, ale na mie- 
siące a nawet i lata wywołując słusz- 
ne niezadowolenie i oburzenie zain- 
teresowanych. 

To jest system, który odbiera sta- 
rostom poczucie odpowiedzialności za 
spełniane przez nich obowiązki i ob- 
niża ich autorytet wśród ludności. 

Rozwija on niesłychany obrót pa- 
pierowy i bezmyślny biurokratyzm 
kancelaryjny. 

Powódź papierowa. 

Niech za przykład tego ostatniego 
posłuży fakt następujący. Niektóre 
starostwa w ciągu roku sporządzać 
muszą około 600 sprawozdań perjo- 
dycznycb. 

Urzędnicy w starostwach zajęci 
są tylko sporządzaniem tych sprawo: 
zdań lub też jakby jakieś biuro po- 
średnictwa przesyłaniem instrukcji i 
rozkazów instancji wyższych do pod- 
ległych sobie wojtów i z powrotem 
stosów sprawozdań i raportów. 

Zamiast zajmować się sprawami, 
które leżą w kompetencji poszcze- 
gólnych starostw, urzędnicy ci pro 
wadzą jedynie pracę papierową, pra- | 
cę, która poza szkodą dla państwa 
nic innego nie przynosi, s szkoda ta 
wynika stąd, że każda sprawa, która 
według obliczeń w poszczególnych 
starostwach wymaga przeciętnie 25 
minut czasu załatwiania w starostwie 
samym, gdy pójdzie do wyższych in 

Nr. „Kurjera Wil.” 
M. Kościałkowskiego 
dosłownem  brzmie- 

jedna czwarta policjantów pełni funk- 
cje zwyczajnych gońców pomiędzy 
poszczególnemi instytucjami skarbo- 
wemi lub sądowemi. 

Aby utrzymać tę в иБ */ ilości 
policji, zajmującej się temi niepo- 
trzebnemi dla służby policyjnej rze- 
czami, wykłada skarb Państwa tak 
ogromme sumy jakiemi są sumy bud- 
żetowe na utrzymanie policji zgroma- 
dzone z podatków obywateli. 

Gdy zwróciłem do Min. Spr. 
Wewn. z żądaniem by mi dało sta- 
tystykę jaką była ilość policji za 
czasów rosyjskich odpowiedziano mi, 
że takiej statystyki Min. nie posiada. 

Zmuszony więc jestem dać Panom 
przykład z życia. | rodzinam 

! dziś jest niesłychanie szkodliwe dla 
'samego Państwa. 
+ Z drugiej strony musimy dojść 
|do przekonania, że uposażenie poli- 
cji jest niesłychanie niskie. 

Policjat posiadający w najniźszej 
kategorji 114 zł. uposażenia wyżyć 
z nich nie może. 

Przy niskim poziomie etyki powo- 
duje te wymuszanie środków żywnoś- 
ci od miejscowej ludności, powoduje 
wymuszanie jakiś datków pieniężnych, 
demoralizuje ostatecznie policjanta. 

| Oburzający stosunek władz do 
rodzin poległych policjantów. 

A jak się ustosunkowują władze 
do rodzin poległych policjantów? 

+ Zilustruję to na przykładzie: 
| Żona zamordowanego w walce z 
bandytami komisarza w Wołożynie 

"juž prawie od roku stara się o uzy- 
' skanie koncesji, bo nie ma z czego 
; żyć, popierają ją posłowie, popierają 
nawet wicepremjer Tbugutt i poszcze- 
gólni dyrektorowie skarbu i do dnia 

, dzisiejszego sprawa nie jest załat- 
wioną. 

Jak można wymagać od policji, 
żeby najlepsze jej jednostki jechały 
na „kresy” widząc że zetkną się z 
najbardziej zdemoralizowanemi ele“ 
mentami na miejscu, wiedząc że 
trafią w niezwykle ciężkie warunki 

;ekonomiczne, a w razie ich śmierci 
ich nikt się w Państwie 

Polskiem nie zajmie, nie zatroszczy 
Niesłychane praktyki policyjne. ; rodziny ich będą skazane na smerć 

W miejscowości i to rdzennie pol-. głodową. 
skiej, w której ludność niejednokrof- ; Walka z nadużyciami policji. 
nie wykazała ZŁ ZZA do: Proszę Panów, nie będę przyta- 

pa i ma į ck zosia 2 czzł tutaj całego szeregu nadużyć 
rę. 4 > wy” legł: i о dd 5 Cay czynionych przez policję, uczynili to 

TT LTE Mara od: » - Kom. Budż. są one znane powszech- 
nego „uradnika” i 2 strażników jak | nie, były tow w asie. 
było za czasów rosyjskich jest w Istnieje cały system, z tym syste- 
chwili obecnej 16 policjantów. mem trzeba jaknajszybciej zerwać. 

Cóż tych 16 policjantów robi? | Dla mnie nie jest pocieszającą 
Zajęcia aj Hu [> Zał rzeczą eini ZNAC że 

z musu wyszukują le błędy lu! 46,000 policjantów, A w tym 
nieistniejące tak zwane przestępstwa : «ki kar Żył etoso nis do bicb, 
miejscowej ludności, aby tylko zadość | więc prawie wszyscy ulegli tej czy in 
uczynić woli swoich komendantów i: nej karze. 
ada nakazaną ilość protokułów ty-| A więc system kar savas Ko 
ugodalowo, do policji nie jest racjonalny, nie do- 

Przytaczany był tutaj fakt, że je- zeomiie do augo ay stem ten 
EA SRO z. i oh 1 należy poddać rewizji, trzeba go 

,farnie, a drugi idąc za nim spisywał | zmienić. 
.z tego okuły. Gdy przemawiałem w Kom. Budź. 

  
proti 

| Albo znów gdy jakiś dorożkarz 
stancji i z powrotem powróci, pocbła- , siedział ze schyloną głową, spisywa- 
nia miesiąca a nawet i lata wywo- ;mo protokuł, że ten śpi, co jest ka- 
łując rozgoryczenie wśród ogółu rane. A 
ludności. Protokuły za brak deseczki z naz: 

Jeżeli stwierdzimy ten stan rze- wiskiem "przy wozie, za złe przywią-. 
czy, to musimy nareszcie przyjść do; zanie wiadra przy: studni, za złe! 
przekonania, że kancelaryjne załat:  uwiązania. psa są spisywane bez. 
wienie spraw, jest złem kaniecznem, końca. 

w tej sprawie podkreśliłem, jedną 
rzecz, którą tutej pozwolę sobie po- 
wtórzyć. 

Związek zawodowy „b. polic- 
majstrėw“. 

Dzielnice różnią sie, co do bo- 
gactw naturalnych i co do charakte- 
ru ludności. 

Różny jest poziom kulturalny i 
umysłowy. Różną jest narodowość, 
która te dzielnice zamieszkuje. 

Nie należy zapominać, że "/s ogó- 
łu obywateli Rzeczypospolitej stano- 
wią mniejsześci narodowe. Mniejszoś- 
ci mające swój odpowiednik po za 
granicami Państwa w postaci niepod- 
ległych już, istniejących państw, mniej- 
szości, które nie wyzbędą się nigdy 
marzeń o własnych niepodległych pań- 
stwacb w przyszłości. 

Rola Ministerstwa Spr. Wewn. 

Wysoka Izbo, rolą i obowiązkiem 
Ministerstwa Spr. Wewn. jest pozy- 
skać umysły i serca wszystkich, oby- 
wateli, niezależnie od narodowości i 
wyznania dla ogólnej, wielkiej idei 
Państwowości Polskiej. 

Rolą Min. Spr. Wewn. jest znisz- 
czyć wszystko to co dzieli, poszcze- 
gólnych obywateli między soba, co 
powoduje rozgoryczenie tych obywa- 
teli na władzę Polską i Polską admi- 
nistrację. 

Przypuszczam, że Ojczyzna nasza 
niejednokrotnie jeszcze z bronią w 
ręku będzie musiała odpierać wrogie 
zakusy na całość jej granic, a każda 
zawierucha wojenna przedewszystkiem 
dotknie Ziemie Wscbodnie. 

W nowoczesnej wojnie tylko cały 
naród, który dobrowolnie i ochoczo 
stanie pod broń potrafi osiągnąć zwy- 
cięstwo. 

Wszyscy obywatele Państwa nie- 
zależnie od ich narodowości | wyz- 
nania winni mieć głęboką wiarę, że 
broniąc wspólnej Ojczyzny bronią swe- 
go własnego stanu posiadania mater- 
jalnego i moralnego jakim jest wol 
ność i równość wobec prawa wszyst" 
kich obywateli. 

Votum nieufności. 

Niestety, nie wierzymy, by Mini- 
sterstwo Spr. Wewn. w dzisiejszym 
swym składzie, które jest niesłycha: 
nie trudnym resortem w dzisiejszych 
powojennych stosunkach, wymagają- 
cych nietylko przygotowania teoretycz- 
nego, gruntownej znajomości kraju, 
ale głębokiego zmysłu i taktu poli- 
tycznego sprostać tym zagadnieniom 
potrafiło. 

I stąd wypływa nasza nieufność 
do kierowników Ministerstwa Spraw 
Wewn. 

  

  
'Zakorzenił się u nas w policji pe- 

wien związek, związek zawodowy „by- ! 
|łycb policmajstrów" carskich, — zwią- 

  — To ja — Europa, Czas najwyž 

które należy ograniczyć do minimum, 
nie stwarzając z tej procedury celu | 
samego w sobie. 

Sprawy policji. 

Przechodzę do policji państwowej. 
Proszą Panów. W Rzeczypospoli- 

tej Polskiej jest obecnie 46,000 po- 
licjantów. 

46,000 obywateli ubranych w 
mundury policji, reprezentujących 
państwowość w stosunku do ludności, 
z którą się przedewszystkiem policja 
styka. ` 

Kosztuje to 
złotych. 

ldą one jedynie oa wykarmienie 

państwo 86,000,000 

„policji, a nie na jakieś cele inwesty- 
cyjne pomnażające bogactwo Pań- 
stwa. 

Pan Referent w swoim przemó- 
wieniu podkreślił, że jedna czwarta 
policjantów zajmuje sią sprawami, 
zgoła nie mającymi nic wspólnego z 
bezpieczeństwem Państwa. 

Ja mogę stsierdzić, że więcej niź 

szy, kochaneczko, mieszkanko opla- 
cić... 4 łata już nie płacone. 

Frau Berta siedziała przed odłam- 
kiem lusterka i zawijała rude loki. 

— A to mamusial Witam, witam. 
Wiem już o co chodzi, lecz proszę 
zaczekać. — Frau Berta podrysowa- 
ła lewą brew i kokieteryjnie zerknęła 
podmaloweanym okiem, — tymczasem 
siedzę bez floty, lecz wkrótce... 

Europa się rozgniewała: 
— Co wkrótce? Cóż u Berty mo- 

że być wkrótce? Chyba dziecko? I.. 
l to wątpię... Popatrz na siebie lepiej. 
A jeszcze gębę malujesz... Kogo 
chcesz uwieść?.,. 

— Mamusia grubo się myli. Po: 
daję do wiadomości iż wkrótce zmie- 
mniam stan cywilny. 

— Z kim? Komu żeś potrzebna? 
Chyba rosyjskiemu bolszewikowi? | 

— Mamusia, jak zwykle, się myli. 
To prawda, źe się Rosja do mnie 
umizgała i robiła nawet dwuznaczne 
propozycje. 

— Słyszałam, słyszałam — .poki- 
wała głową Europa — znamy te bol- 
szewickie zaloty. 

— Cóż — ciągnęła frau Berta, za- 
palając papierosa — odpowiedziałam. 
że się namyślę. Rosja jest bogatą... a 
ja czasowo, dzięki Wersalskiemu trak- 

wprost nie do wiary. 

7 Z tych protokulėw plyną kary, 
"kary tak ogromne, że przewyższają 
niejednokrotnie podatek  skladany 
przez ludność na rzecz Państwa i na 
„rzecz samorządów. 
: ldąc tą drogą zmusza się policję 
: 90 bezczynności, do szeregu wykro- 
'czeń, które by w przeciwnym razie 
rie miały miejsca, zmusza do całego 
szeregu, poważnych nadużyć, wywo- 
łujących niezadowolenie i nienawiść 
ludności. 

A chcę podkreślić, że policjant, 
szczególnie na Ziemiach Wschodnich 
jest uważany za symbol Państwa Pol: 
skiego. 

umtejszy mieszkaniec widzi w 
nim „Polszczę”, widzi w nim odzwier: 
ciadlenie Państwowej siły, potęgi i 
sprawiedliwości. 

Co demoralizuje policję. 

| oto musimy stwierdzić, że utrzy* 
manie tej ilości policji jaką mamy 

tatowi, zostałem bez środków i... bez 
męża. Kiedy— niekiedy, żałuję swego 
Wilhelma. 

— Fe, — splunęła Europa — jest 
kogo żałować! że o kiju żebraczym 
cię pozostawił? Również i ja przezeń 
nie mam ani grosza. Nie znoszę te- 
go natręta o sumiastych wąsach. 

— Niech mamusia tak nie mówi. 
Przecież to zawsze był ślubny mąż. 
Aže bolszewicy nieco „mauvais ton“, 

, Więc wybrałam... jego kolegę. 
| — Kogo? 

— Kolegę męża.. Pana Hinden*. 
burga. 

— Hm... — zamyšlila się Europa, 
'podejrzliwie wpatrując się w oczy 
„frau Berty—mm.., a dlug tedy spla- 
cisz? 

— Ma się rozumieć mamusiu. To 
człek z wyrobioną marką i głową. 
Człowiek czynu... .Z odsetkami ma* 
musia dostanie... | Francja dostanie. 

— Co dostanie? 
— Nie wiem jeszcze co, lecz co 

się należy, dostanie. Wogóle wszys- 
cy dostaną, co komu się należy... А 
propos mamanl Chciałabym poprosić 
o korytarz. 

O jaki korytarz? 
— Mamusiu, proszę rozkazać Pols- 

ce, aby mi ustąpiła korytarzyka, po: 

  

zek ten należy natychmiast rozwiązać. ! 
Z tego tylko tytułu, że dany oso- | 

bnik był policmajstrem rosyjskim, z | 
tego tylko tytułu że gnębił wówczas , 
wszelkie porywy do wolności, do de: | 
mokratyzmu, do postępu, do wolności ; 
z tego tytułu zostaje on dziś w policji 
Rzeczypospolitej Polskiej wielkim do- 
stojnikiem. 

Wyrmieniałem p. Ministrowi naz- 
wiska, wymieniałem fakta, które wy: 
kazywały złe ustosunkowanie się tych 
panów do zagadnień ogólnopaństw. 

Konsekwencji jednak stąd Mini- 
sterstwo nie wyciągnęło. 

Mic dziwnego, że nastrój ludsości 
w tych warunkach jest coraz gorszym 
i budzi obawę, że bez radykalnej na- 
prawy systemu administracyjnego na 
Ziemiach Wschodnich jeszcze się po: 
garszać będzie. 

Stosunek do mniejszości na- 
rodowych. 

Rzeczpospolita Polska wyrwana 
została 3 zaborcom, z trzech składa 

z Kowna. 
Litwinizacja szkół. 

Sejmowa komisja oświatowa przy- 
jęła w 3 czytaniu poprawkę do u- 
stawy, wprowadzającą obowiązkowe 
wykładanie w języku litewskim we 
wszystkich szkołach ludowych. 

Frakcje mniejszości narodowych 
wystąpiły solidarnie w obronie swych 
praw. 

Do ministerstwa oświaty i sejmu 
napływają petycje od nauczycieli i 
rodziców z mniejszości narodowych, 
żądejące uchylenia tej poprawki. 

Ministerstwo skarbu ogłosiło ter- 
min wyborów do litewskiej izby 
handlowej, która będzie organem 
doradczym przy ministerstwie skar- 
bu. 

Wybory odbędą się w bieżącym 
miesiącu. . 

Działalność izby rozpocznie się w   się w tej chwili dzielnic. 

nieważ bez niego mój lokal bardzo 
poważnie szwankuje. Niemal nieprzy- 
zwolcie. Można powiedzieć: cudze 
buty w mojem mieszkaniu. Memu 
Hindenburgowi to się nie podoba, 
już ja wiem, bardzo a bardzo, więc 
uważam korytarzyk za swój? 

— Ani mi się waż o tem mówić 
— oburzyła się Europa — ja dla cie- 
bie ladacznicy mam krzywdzić Pol. 
skę?l Panie Boże brońl 

— To mamusia mię skrzywdzi... 
Biedną wdowę... Ale... | 

— Tyś biedna wdowal — rozgnie- 
wała się Europa — Intrygantka pierw- 
szej klasyl Ty i teraz latasz pokryjo: | 
mu na randki do bolszewików. i 

Wciąż mnie kompromitujesz... Do- | 
tychczas przez ciebie nie mogę swo-, 
ich spraw rozwikłać. Z twojej to wi: | 
ny i Austrja ze śmiercią boryka... | 
Wczoraj przychodzę do niej: kaszle, | 
galopująca gruźlica... Nie ma czem 
nawet swojej nagości osłonić. Przed: | 
tem chociaż z gałganków kołdra by: ; 
ła, a dziś... nic. Jeden gałganeczek 
został... Wszystko się podarło w cza* 
sie wojny... Tylko listkiem figowym | 
się przykrywa. Aż wstydl 

— Cóż zrobić mamusiu — taki | 
los. Jednak Hindenburg coś do niej ; 
„czuje. Mówił, że weźmie ją na utrzy” į   

połowie czerwca. 

a o 

manie... Ja? Nie. Nie jestem zaz- 
drosną... Tęgi mężczyzna... Wystarczy 
na nas dwie. Mamusia dokąd? Czy 
do Rosji może? 

— Do Rosji? Jeszcze col Do tych 
drapichróstów? Całe mieszkanie mi 

« spaskudzili. 
— Szkoda. Mogłabym skreślić pa- 

rę słów do Czyczeryna. W sekrecie... 
— Jesteś bez wstydu! — mruk- 

nęła Europa — w przeddzień wese- 
la i listyl Gdzież sumieniel zegnaj! 

— Moje uszanowanie mamusiu. 
Jeszcze jedno pytanie. Cóż|z Bułgarją? 

— Z Bułgarją? 
— Tak, z Bułgarją. Jak tam? 
— Nie, nie wiem. To właśnie 

czego nie rozumiem i nigdy zrozu- 
mieć nie mogłam... kto tam, ma ra- 
cję? A takie grube kawały urządza- 
ją! Ha, w nieszczęściu jeszcze szczęś- 
cie, że to już krańcach mojej po: 

( sesji,bo to piękna awantural Żegnaj, 
dziecko zachowuj się przyzwoicie i o 
długach pamiętaj. 

— Mie zapomnę mamusiu Do zo* 
baczenia. O niczem nie zapomnę. 

Europa stękając znikła za drzwia- 
mi Fran Berta schyliła się przed lu- 
sterkiem i zaczęła naklejać czarną 
muszkę na blady policzek. 

Wilno w maju 1925 roku, W,S, 
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Z panstw baltyckich. 
Łotwa. 

A. Needra odsiaduje wyrok. 

Wyrok, skazujący A. Needrę na 3 

łata twierdzy, stał się od wczoraj pra- 

womocnym. 
Wobec tego skazany, znajdujący 

się dotychczas w więzieniu central- 

nem do dyspozycji ministerstwa spraw 

wewnętrznych, przeszedł do dyspozy* 

cji prokuratorji. 

Estoński naczelnik państwa 

odwiedza Łotwę. 

RYGA, 9.V (Pat.). Przybył tu dziś 

naczelnik państwa Estońskiego Jaak- 

son w towarzystwie ministra spraw 

zagranicznych Pusty, ministra spraw 

wojskowych Sootsa i ministra bez 

teki Usta. 

Kongres kas chorych. 

! 
Kongres określi również dalsze 

zadania kas chorych. 

Aresztewanie głównego kasje- 
ra „Hariu-bank”. ] 

Akcjonarjusze „Hariu-banku* 0 
stanowili zlikwidować działalność in- 
stytucji, 

Ministerstwo skarbu wezwalo sąd 
do wyznaczenia opięki aż do wyboru 
komisji likwidacyjnej. 

Główny kasjer banku został aresz- 
towany, gdyż rewizja ksiąg ujawniła 
olbrzymie defraudacje, sięgające 31/2 
miljona mk. 

Niedobór został przez niego po- 
kryty. fałszywemi czekami. 

Wolność prasy.   
Wczoraj rozpoczęły się w Rydze | 

obrady Ill wszechłotewskiego zjazdu | 
kas chorych. ! 

Na porządku dziennym m. in, 

znajdują się sprawy 

chorobami wenerycznemi i t.d. Oraz , 

nowe metody leczenie. ' 

  

Trocki komisarzem handlu 
zagranicznego. | 

| Z Rosji Sowieckiej. 

ma prawo karania czasopism w dro- 
dze administracyjnej. 

Przeciwko temu 
związek dziennikarzy. 

W odpowiedzi na interpelację sej- 

zaprotestował 

walki z gruzlicą, mową, minister oświadczył, że wkrót: ' 
ce, gdy sytuacja w państwie poprawi 
się — zniesie to rozporządzenie. 

ludowego do spraw zagranicznych 
instrukcję w tym duchu. 

К аРа ВЕ МЕМЕ I 

BUKARESZT 9.V. (Pat). Minister Spraw Zagranicznych Duca wyglo- 
sił w parlamencie dłuższe expose o polityce zagranicznej Rumunii, w któ: 

T gorąco podkreślił ścisłe stosunki sojusznicze, łączące Rumunję 
i Polskę. 

Konferencja ministrów Spraw zagr. 
małej Ententy. 

PARYŻ 9.V. (Pet). Pisma donoszą: program rozpoczynającej się dziś 
popołudniu konferencji ministrów Spraw zagranicznych państw Mełej En- 
tenty jest następujący: 1. Wymiana zdań w kwestjach polityki ogólnej, 
2. kwestja węgierska (budżet i rozbrojenie), 3. stosunek do państw ościen- 
nych, 4. stosunki między państwami Małej Ententy. Najbardziej Interesu- 
Jącą będzie dyskusja nad punktem 3. ponieważ w ramach jego będą oma- 
wiane projekty kontrbolszewickiego bloku. 

Kiedy Niemcy wstąpią de Ligi Narodów. 
BERLIN 9.V. (Pat). Minister Spraw Żagranicznych Stresseman oświad- 

zagranicznemu, 
*wstąpienia Niemiec do Ligi narodów co następuje: jeżeli Ententa zażąda 

Zgodnie z ostatniem rozporządze. w swoich notach, aby Niemcy wstąpiły natychmiast do Ligi, a więc przed 
niem, ministra spraw wewnętrznych załatwieniem kwestji bezpieczeństwa i kwestji opróżnienia Kolonji, w takim 

i 

"czył pewnemu dziennikarzowi 

razie Niemcy odpowiedzą odmową. 

  

„w Przychodni na Antokolu w godz. 
od 11—12. 

Zaświadczenie o szczepieniu ospy 
bądą wydawane po stwierdzeniu wy- 

,aiku szczepienia. 
* . — W sprawie jazdy auto- 
„dorożkami. Opłata za jazdę takso- 
metrami (dorożki-auta) jak wiadomo 

oblicza się według ilości kilometrów, 
| wskazanych na taksometrze. Zdarza- 
"ją się jednak wypadki, że szofer 
przez swoją nieuwagę zapomni prze- 
sunąć taksometr na zero i wówczas 

Rakowskij oświadczył współpra. | Bolszewicy uzbrajają Chiny. | taksometr po przebyciu pewnej prze- 
cownikowi „Daily Expresse”, że zdol- Rząd sowiecki zawarł układ z 
ności organizacyjne Trockiego będą ; chińskim generałem Feng-Ju Sian-, 

strzeni wskazuje zupełnie nietyle, ile 
by się należało. Co z tego wynika, 

odpowiednio wyzyskane w dziedzinie 

gospodarczej. 
Co się tyczy umów, dotyczących 

pól złotych nad Leną,  Rakowskij 

oświadczył, że umowy te zostały już 

podpisane przez moskiewski komi: ; 

et koncesyjny. 

Ptoccnaki e obejmują półtora | 

miljona akrów najbogatszego teryto- 

rjum, posiadajacego pokłady złota, 

srebra, miedzi i cyny, Podpisanie 
tych koncesyj dowodzi, že zeszio- 

roczne oświadczenia sowietów, do- 
tyczące polityki koncesyjnej odpo- 

wiadają rzeczywistości, 
Według doniesień moskiewskich, 

Trockij ma być zamianowany komi- 

sarzem handlu zagranicznego, (Pat.). 

Nowa taktyka. 

Z Moskwy donoszą: wobec ciąg” 

łych ataków prasy zagranicznej na 

działalność kominternu, zaniechano 

odpowiadania na poszczególne arty" 

kuły, gdyż to mogłoby spowodować 

komplikacje polityczne. 

giem, na mocy którego obowiązuje Pasażer protestuje, ale niema rady, 
się dostarczyć Chinom znacznej iloś. trzeba płacić. Więc, żeby uniknąć 
ci materjału wojennego i gazów 
trujących. 

Prócz amunicji zostaną również 
wysłani do Chin instruktorzy armji 
czerwonej. 

Napad na bank, 

5 b. m, dokonano śmiałego na- 
padu na fiję ukraińskiego banku 
państwa w Moskwie. 

Przybyła na miejsce napadu mi- 
licja okrążyła gmach banku, 

Rozpoczęła się regularna walka, 
w wyniku której 2 milicjantów od- 
niosło rany, 

Jeden bandyta zastrzelił się, po- 
zostałych ujęto żywcem. 

Pożar. 
Z Błagowieszczeńska donoszą, że 

po huraganie szalejącym nad obsza 
rem Amurskim, rozpoczęły się we 
wsiach pożary. 

Dużo wsi doszczętnie spłonęło.   Biuro polityczne Ill Międzynaro=! 

dówki wystosowało do komisarjatu 
Zginęło mnóstwo inwentarza i 

żywności. 

  

KRONIKA. 
   

  

Niedzielał Jutro—Mamerta B.W. Maksyma 

Wschód słońca— g. 3 m. 49 
Zachód _„„ —g.7 m.16 

Bibljoteki | muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
— Uniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

  

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. ) 
Bibljoteka T-wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

—Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 

rozumieniem z jednym z członków Zarz. 
-wa) w Środy, plątki i niedzielę od 12—2. 

Bibljoteka czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Z. B. K. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln.— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
oniedziałków rano) od 10 rano do 8 wiecz. 

ka przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. ao 

Kasa Chorych (m. Wilna 1 N.-Wilejki)— 

Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 

płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 
feczonym | ich rodzinom w Poliklinics 
Dominikańska 15) codz. oprócz dni świąt. 

od 
Poradnfa Polsk, Zrzesz. Lekarzy Spec- 

—Garbarska 3, Il piętro, tel. 658, 

Poliklinika w — “П:Фш 28. 
P ja od 10 rano do 4 popoł. 

Aja dia gružlicznych — Želi- 
gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 
W tym tygodniu dyżurują: 

zegadooskiaęe”Gelażcca róg Kijowskiej 

Frumkina — Niemiecka 25. 
Rostkowskiego — Kalwaryjska 4. 
Wysockiego — Wielka 3. 

Stale dyżurują: 
Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — jonowa 24 
Soc kowokiaga zlLyiarzycieć, Witoldowa 

KOŚCIELNA. 

— Rekolekcje kapłańskie. Piew- 

czerwca, wieczorem, drugie zaś dnia 
«30 czerwca wieczorem. 
| Władze kościelne proszą, żeby 
„wszyscy dziekani przybyli na pierw- 
jszą serję ponieważ po zakończeniu 
rekolekcji odbędzie się wspólna na- 
"rada. (I) 

— Wznowienie miesięcznika 
kapłańskiego. Dowiadujemy się, 
że w najbliższym czasie wznowi swą 
działalność wa Włocławku miesięcz- 
nik kapłański pod nazwą „Fteneum 
kapłańskie", który z powodu trud- 
nych warunków wojennych zawiesił 
swą działalność w roku 1918, 

Miesięcznik ten redagować będą 
w dalszym ciągu profesorowie Semi- 
narjum Duchownego we Włocławku 
przy współpracownictwie poważnych 
sił naukowych. (I) 

MIEJSKA. 

— Bezpłatne szczepienie ozpy. 
Kasa Chorych m. Wilna podaje do 
wiadomości ubezpieczonych i ich ro- 
dzin, że z dniem 11 maja b. r. bę- 
dzie dokonywane bezpłatne szczepie- 
nie ospy: w Centralnej Przychodni 
(Dominikańska 15, gabinet NM 2) w 
godzinach od 11/3—3, w Przychodni 
na Śnipiszkach w godz. od 9—11 i 

  

   
   

    

    

  

  sza serja trzydniowych rekolekcji 

  

tych nieporozumień, należy się zaw- 
sze zwracać baczną uwagę na takso- 
metr, czy jest postawiony na zero, 

;jeżeli nie, to go przestawić. (|). 

ŻYCIE ROBOTNICZE. 

j = Stan bezrobocia w Polsce 
„zmniejsza się. Liczba bezrobotnich 
w Polsce już ed przeszło 5-ciu tygod- 

"ni zmiejsza się. Według ostatnich 
tygodniowych sprawozdań Państwo- 

!wych Urzędów Pośrednictwa Pracy 
,za okres od dn. 18 do 24 kwietnia 
„wykazuje ogólą przybliżoną liczbę 
' 180.720 R, o. do 
/ poprzedniego tygodnia liczba powyż- 
e spadła o 600 osób, przyczem 
największa ilość zarejestrowanych 

| bezrobotnich jest w województwie 
Śląskim i w Białymstoku. (1) 

| ZE "SZKOLNICTWA. 

— Kursy dykcji. Pierwsza lek- 
"cja na kursie dykcji, zorganizowane- 
„go dla nauczycielstwa szkół po- 
jwszechnych, odbędzie się w dniu 12 
"maja punktualnie o godz. 5-ej po 
„południu w lokalu szkoły powsz. Nr. 
; 25 przy ul. Połockiej, 2 na Zarzeczu. 

Wszyscy, którzy się na powyższy 
|kurs zapisali, winni bezwarunkowo 

Dziś —Antonina B.W.ldyzydora kapłańskich rozpocznie się dnia 22 na kurs ten akuratnie uczęszczać ze 
względu na korzyść własną i dobro 
szkoły. (x) 

— Przydział kursów końco- 
wych dla nauczycieli szkół pow- 
szechnych. Kandydaci(ki) na kursy 
będą przyjmowani(ne) bez względu 

|na powiat i Okręg Szkolny, jak rów- 
|nież ze szkół prywatnych w terminie 
do 1 czerwca 1925 r. Wpisowe za 
kurs wynosi 5 zł., oprócz tego kan- 
dydaci składają wraz z kartą wpisową 
po 3 znaczki pocztowe na listy zwy- 
czajne. 

Zeszłoroczne kursy początkowe 
przydziela się do następujących tego- 
rocznych kursów końcowych: 

1) Początkowy kurs humanisty- 
czny, który odbywał się w roku 1924 
w Święcianach, przydziela się do 
kursu końcowego, który odbędzie się 
w dwięcianach w terminie I-szym. 

2) Początkowy kurs metodyczno- 
ipedagogiczny, który w roku 1924 
odbywał się w m. Wilnie, przydziela 
się do kursu końcowego, który od 
będzie się w Oszmianie w terminie 
|-szym. 

3) Początkowy kurs metod.-peda- 
; gogiezny, który w roku 1924 odby- 
jwał się w Wilejce przydziela się do 
, kursu końcowego, który odbędzie się 
w. Wilejce w terminie Iil-im. 

  

na zapytanie w sprawie 

—= —аа оннн 

Karty wpisowe należy wypełniać 
w biurze Inspektorstu Szkolnego w 
godzinach urzędowych, w terminie 
od 18 maja 1925 r. (x) 

SPRAWY GOSPODARCZE. 

— Opłaty związane z prote- 
stowaniem weksli. Opłaty wsksza- 
ne w punkcie 33 rozporządzenia Mi- 
nistra Przemysłu i Handlu z dnia 26 
lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy 
pocztowej i telegraficznej za czyn- 
ności związane z oddawaniem no- 
tarjuszom weksli do protestu, odbio- 
ram weksli od nich protestowanych 
lub sum wekslowych, nie mają obe- 
cnie zastosowania, gdyż protestowa- 
nie weksli przez funkcjonarjuszów 
Pocztowych zostało zniesione. (x). 

— Jeziora w Wileńszczyźnie. 
Ma terenie okręgu administracyjnego 
wileńskiego znajduje się 158 kati 
V o A 22.522,62 ha 

ezior prywatnych o obszarze 
218,50 ha. ; ь 

Dziwnym się wydaje, dlaczego w 
ostatnim czasie sprowadza się rybę 
z Łotwy w dość znacznej ilości, (x). 

RÓŻNE. 

— Ulgi dla czytelników „Kur: | jera Wileńskiego”. Chcąc uprzystę- | 
pnić szerszemu ogółowi korzystanie 
z tak pożytecznej piacówki kultural- 
nej, jaką jest kino, redakcja naszego 
pisma zarezerwowała na stałe w kinie 
„Picadilly” nieograniczoną ilość miejsc 
dla czytelników —„Kurjera Wi- 
leńskiego”, po cenach zniżonych. 

Od dnia dzisiejszego każdy, kto 
przedstawi bieżący numer „Kur. Wil.” 
w Kasie Kina „Picadilly” otrzyma bi- 
let w cenie 80 groszy zamiast 2 zł. 

2 

„Rumuński minister o sojuszu z Polską. j"** naiszerszym masom społeczeń- stwa naszego, ceny wejściowe wy- 
znaczono najniższe — po 50 gr. Po- 
łowę czystego zysku Zarząd „Lutni* 
przeznacza na postawienie w War- 
szawie nagrobka Zygmuntowi No- 
skowskiemu. (I). 

z POCZTY. 

— Zkonferencji DyrekcjiPoczt 
I Telegrafów. Przed paru dniami 
w Warszawie odbyła się generalna 
konterencja Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów, przy współudziale wszystkich 
delegatów Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów (również był i delegat wileński) 
w ceiu opracowania nowego planu 
komunikacji pocztowej na rok 1925-26 
i który obowiązywać będzie od dn. 
5 czerwca r. b. Plan powyższy prze- 
widuje szereg ulepszeń komunika- 
cyjnych na kolei przy ponsocy ambu- 
lansów pocztowych, których ilość w 
roku bieżącym będzie większa o 6 
par dalekobieżnych i o 16 par lo- 
kalnych. 

Szczególną uwagę zwrócono na 
województwa wschodnie na linji któ- 
rych przewiduje się dodać 5 par no- 
wych ambulansów które mają obsłu* 
giwać nastędujące linje: 1) Lwów— 
Tarnopol; 2) Stanisławów-Czortków; 
3) Lublin-Kowel. 4) Lwów-Zdołbunów; 
5) Lublin-Kowel i Bialystok-Barano- 
wicze. (I) 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Radjotelefon bez drutu. Sia- 
raniem Koła Nauczycieli przyrody i 
geografji szkół polskich m. Wilna 
odbędzie się dziś w niedzielę, dnia 
10 maja r. b. o godzinie 8 ej wie- 
czorem w lokalu Szkolnej Pracowni 
Przyrodniczej (róg Zawalnej i M. Po- 
hulanki, wejście od M. Pohulanki) 
odczyt dyrektora Pracowni A, Dmo- 
chowskiego pod tytułem „Radjotele- 
fon-telefon bez drutu", z demostrac- 
jami i doświadczeniami. 

Wstęp dla nauczyciełstwa wolny. 
— Polske Sekcią Kultur.-Oświat- 

Zw. Zawod. niniejszem komunikuje, 
iż dn. 12 maja 1925 r. odbędzie się 
posiedzenie Rady Nadzorczej P. S. K. 
O. Zw. Zawodowych w lokalu Pol- 
skiej Sekcji K. O. (wejście z podwó- 
rza) o godz. 7-mej m. 30 wiecz. 

Na porządku dziennym: 
1) Wybory prezydjum P. 5. К. O, 

Zw. Zawod. 
2) Sprawozdanie Zarządu Domu 

z pracy i kasowe. 
3) Sprawozdanie Komitetu. 
4) Sprawa Domu. 
5) Sprawa inwentarza. 
6) Wolne wnioski. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

w Wilnie. 

— Samobójstwo. W dniu 8 b. m. 
usiłowała otruć się esencją octową Rabego 
Stanisława zam. przy ul. Kijowskiej 16. De- 

  

  — Tydzień lotniczy. W dniach 
od 6 do 13 czerwca r. b. Liga Obrony | 
Powietrznej Państwa urządza w Wil-| 
nie „Tydzień lotniczy”. (x) | 

— Z T-wa muzycznego „Lutnia”. | 
Zarząd T-wa Muzycznego „Lutnia” ; 
otrzymał od Warszawskiego T-wa ; 

App odezwę treści następu- ; 
ącej: 

„Piętnaście lat zaledwie minęło , 
od chwili śmierci ś. p. Zygmunta . 
Noskowskiego, a dziś juź trudno od- ; 
naleźć na Powązkach ślad grobu te-, 
go zasłużonego muzyka polskiego. | 

Z inicjatywy Warszawskiego To: | 
warzystwa Muzycznego oraz uczniów , 
ś. p. Noskowskiego powstał Komitet, | 
celem zebrania niezbędnych fundu: ' 
szów na postawienie bodaj skromne: | 
go nagrobka. 

W przekonaniu, że inicjatywa ta 
znajdzie oddźwięk w sercach miło | 
śników naszej rodzimej sztuki, Komi- 
tet najuprzejmiej prosi o przyczynie- 
nie się do urzeczywistnienia jego 
zamierzeń”. 

Popierając gorąco inicjatywę Warsz. 
T-wa Muzycznego, Zarząd T-wa „Lu- 
tnia” przystąpił do zorganizowania 
Koncertu Poranku, w niedzielę dn. 
17 maja r. b., o godz. 12 min. 30 w 
ogrodzie po-Bernardyńskim. 

W koncercie, który będzie po-; 
święcony wyłącznie twórczości Zy- i 
gmunta Noskowskiego, weźmie udział 
chór „Lutni” i kwartet im. St, Mo-' 
niuszki, 

1   Chcąc udostępnić wejście na po: ! 

PAŃSKI SEN O BOGACTWIE MOŻE SIĘ ZIŚCIĆ. Co drugi los wygrywa. 
Przez Państwo Niemieckie zatwierdzona loterja krajowa. 

54,000 wygranych i 1 premja ogólnej wartości 11 miljonów niemieckich marek złotych. 
Na jeden los wygrać można pół miljona mare złotych 500.000 marek złotych. 

450.000 mk. zł., 300,000 mk. zł., 250,000 mk. zł.. 150,000 mk. zł., 100.000 mk. zł, 2 po 30,000 mk. zł, 3 po 25.000 mk. zi. 
Tysiąc większych i średnich wygranych. 

Wypłata gwarantowana przez państwo niemieckie. Co miesiąc losowanie. Urzędowy 
CENY LOSÓW: 5 — 6 mk., 

Natychmiastowe obstalunki proszę skierowywać pod adresem: 
R. A. Hóhn, Hamburg, Kantstrasse 34. 

       

     
wykaz wygr. dołącza się bezpłatnie. 

1Ją — 15 mk., */1 30 mk., 1 złoty równa się 79 fenigom. Kosztów przesyłki nie liczę. 

sPozekę przewieziono do szpitala żydow- 
skiego. Przyczyna nieporozumienie rodzinne. 

— Już jej uprzykrzyło. Kaczyńska 
Stanisława prostytutka zam. przy ul. Ry- 
dza—Smigłego, będąc w dniu 8 b. m. w 
mieszkaniu koleżanki Dobrejko Heleny, 
przy ul. Antokolskiej 17 usiłowała otruć się 
esencją octową. 

Desperatkę przewieziono do szpitala św. 
Jakóba. Przyczyna usiłowania samobójstwa 
narazie nie ustalona. (1) 

— Podrzutek. W dniu 8 b. m. na 
placu Łukiskim znaleziono noworodka płci 
męskiej którego skierowano do  przytułka 
„Dzieciątka Jezus*. (!) 

— Zaglniemy. Leonard Jankowski lat 
15 zam. przy ul. Leśnej 2,w dniu 22.1V wy- 
szedł ze swego mieszkania | dotychczas 
nie powrócił. (1) 

5 — Kradzież na przystanku auto- 
usowym. W dniu 8 b. m. p. Korolcowi 

Józefowi zam. przy ul. Królewskiej 10, na 
przystanku autobusowym przy ul. Adama 
Mickiewicza skradziono z kieszeni 200 zło- 
tych w gotówce, oraz kwit pożyczkowy na 
360 złotych. (I) 

Od wtorku 12 b. m. 
Najwspanizlszy film Polski 

„Dirodzona Polska” 
Pomnik wzniesiony na cześć 
męczeństwa i wyzwolenia Polski 

w kinie „HELIOS”. 
Obowiązkiem każdego jest zobaczyć 

to arcydzieło. 

KRYNICA 
Willa. „Białej Róży*. Ordynuje jsk 
zwykle przez sezon letni Dr. Juljan 

Aronson. 
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ODEZWA 
do obywateli ziemi wileńskiej. 

Rzeczpospolita Połska stając się Państwem niepodległem odzyskała 

wolny dostęp do morzB. 
Historja wyznacza pokoleniu naszemu zaszczytne zadanie ugruntowa- 

nia się nad Bałtykiem i utrwalenia posiadanego przez Państwo Polskie 

skrawka morza, które jest bramą, łączącą nas z szerokim światem. 

Z inicjatywy Centralnego Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej dnia 7:go 

czerwca r. b. rozpocznie się w całej Polsce „Tydzień Bandery", który ma 

na celu szeroką propagandę i zaznajomienie społeczeństwa z najżywotniej- 

szemi sprawami, związanemi z morzem. 

Akcja ta, zmierzająca do utworzenia silnej marynarki handlowej i wo: 

ennej, godnej Państwa i Narodu Polskiego stawia jako cel konkretny 

nabycie dużego statku morskiego. 

W celu należytego przeprowadzenia tej akcji na terenie ziemi wileń- 

skiej z inicjatywy Okręgowego Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej powstał 

w Wilnie Komitet Organizacyjny „Tygodnia Bandery", honorowy protekto- 

rat nad którym objęli: PP. Wojewoda Wileński Władysław Raczkiewicz, 

J. E. ks. biskup Jerzy Matulewicz, J. E. ks. biskup Kazimierz Michalkie- 

wicz, J. E. ks. biskup Wledyslaw Bandurski, J. M. Rektor U. S. B. Wlady- 

sław Dziewulski, Gen. dyw. Edward Rydz-Smigly i prezydent miasta Wi- 

told Bańkowski. 
W dniu 6 maja edbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Or- 

ganizecyjnego, który przystąpił do pracy. 

Komunikując o powyższem Wileński Komitet „Tygodnia Bandery” 

gorąco wzywa całe społeczeństwo ziemi wileńskiej- do czynnego poparcia 

prac Komitetu. 
Jednocześnie z tem Komitet podaje do wiadomości, że we wtorek 

"dnia 12:go maja r. b. o godz. 7 wiecz. w Sali Kónferencyjnej Delegatury 

Rządu (ul. Marji Magdaleny 2) odbędzie się plenerne Zebranie Komitetu 

Organizacyjnego „Tygodnia Bandery” do najliczniejszego przybycia, na 

które zaprasza się osoby uprzednio zaproszone Oraz wszystkich tych, któ- 

"rzy w zrozumieniu doniosłości zadania zechcą przyjąć czynny udział 

w prącach Komitetu. 
Niech wszyscy społem staną do pracy. 

Za Komitet. 

(—) Adolf Kopeć 
Delegat Prokuratorji Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wiinie. 

(—) Stanisław Białas 

Dyrektor Oddziału Banku Polskiego 
w Wilnie. 

Wyprzedąż MEBLI 
pokojów: jadalnych, sypialnych, saloników. 

kuchen. i części pojedyńczych 

s. ANCELEWICZ 
Wlino, ul. Niemiecka X 16. 

| D-r S. Margolis 
L IASRUIINOTITESI ES TNS ų-Gabinet Roenigenowskl, przešvietla- 

dadajcie wszędzie „ujera Wileńskiego”. "gene. Wnrenska'3o”(óg Mośtowep. 

(—) Kazimierz Wimbor 
Komisarz Rządu na m. Wilno 

  

TANKISTKA Ta I IIS 

Teatr Wielki 

Występ Wiktorji Kaweckiej 

Dziś poraz drugi 

Manewry jesienne. 
operetka Kalmana. 

  

Początek o g. 8-6) w. 

  

     
          

  

Ze szkolnictwa biało- 
i ruskiego. 

(Dane statystyczne). 

II. 
Wielu jest nauczycieli białoruskich 

ł w Polsce? 

„T-wo;Szkoły Białorus. w Wilnie” 
zarejestrowało 600 z górą nauczycieli 

białorus, płci obojga; * inne /białorus. 

towarzystwo oświatowe „Praświeta” 

zarejestrowało również ponad 300 o- 

sób nauczycieli białor., pozostających 

bez pracy, dokumenty około 100 z 
nich przesyłając do Kuratorjum Szkol 
nego Okr. Wil. jako kandydatów na   projektowane od dłuższego czasu 

rządowe białor. kursy nauczycielskie 

w Wilnie. i 
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że: 

wielu z pośród nauczycieli wogóle : 
nie wiedziało o ankiecie „T-wa Szk.. 
Białor.”, lub się wstrzymało od udzia- 
łu w niej za względów oportunistycz- 
nych (naprzykład z 250 uczestników 
Białor. Kursów Nauczyciel. w Krako- 
"wie odpowiedziało tylko 501) — wy- 
padnie określić ogólną liczbę nauczy- 

| cielstwa białoruskiego w Polsce na 
11000 z górą osób. 
+. Zaznaczyć również należy, że 
* szkolnictwo białoruskie niższe i śred- 
nie zaopatrzone jest w dostatecznej 
ilości w podręczniki ze wszystkich 
przedmiotów, objętych programem 
szkolnym. 

Pod tymi więc dwoma względami 
przeszkód dla natychmiastowego o- 

; twarcia szkół białoruskich— niemal 

Rzeczoznawca. 
  

      

Teatr i muzyka. 
— Teatr Polski. Lekka komedja Ver- 

neulll'a „Musisz być moją" ukaże się dziś 
po raz ostatni na scenie Teńtru Polskiego 
z pp. Grabowską, Frenklówną, Kuszlówną, 
Godlewskim, Kurnekowiczem i Purzyckim 
w rolach głównych. Komedja ta ze względu 
ne świetną grę artystów zyskała ogólne 
a pok fleszy się zasłużonym powodze 
jem. - 

„  — Prze kwlenie dia odzieży 
szkolnej. dar g. dejo Ani Gao 
zostanie po cendch- ndjnižszych. komedja 
Al. Fredry „Gwałtu, co się dzieje”. Reżyse- 

ruje S. Plonka-Fiszer. Będzie to jedno z 
ostatnich przedstawień popołudniowych, 
przeznaczonych dla młodzieży szkolnej. 

— Ballady A. Mickiewicza. W po- 
niedziałek 11 b. m. o g. 7-ej w: w gmachu 

t się w.dn. 11.V w sali teatru Polskie- 
igo „Lutnia” o godz. 7ej wieczór. 

  Teatru Polskiego, staraniem szkoły Tow. 
„Caritas”. odbędzie się widowisko „scenlcz- 

ne, na program którego składają sią insce- , 
nizowane ballady A. Mickiewicza w wyko- , 
naniu uczniów 1 uczenie  pomlenlonej , 

szkoły. W programie: „Switezianka”, „Swi- 
teń*, „To lubię*, „Powrót taty”, „Lilje“, 
„Pani Twardowska" 1 inne. Reżyseruje L. 
Wollejko. Ceny miejsc najniższe. 

— Premjera sztuki „Koniec Świa- 
ta“ — R. Kawalca, zapowiedzianą została , 
na wtorek 12 b, m. Codziennie pod kie- | 
runkiem autora odbywają się próby z tej | 

nowości scenicznej, która zalnteresowała 
całe. Wilno. Zaznaczyć należy że sztuka ta | 
ukaże się tylko dwukrotnie: we wtorek I ; 

środę b. m. i 

— „Manewry jesienne". Dziś zna- | 

komita artystka Wiktorja Kawecka - tworzy | 
niezapomnianą kreację w nadwyraz melo= 

dyjnej I barwnej operetce Kalmana „Ma į 
newry jesienne". Operetkę tą niezmiernie 

A łowo wyreżyserował M. Dowmunt, 

tóry niebawem opuszcza Wilno, udając 

sią na dłuższy wypoczynek urlopowy. Wśród . 

wykonawców ról główniejszych ujrzymy | 

<zawsze mile oklaskiwanych pp. Kozłowską, , 
Kosińską, Krugłowskiego i Sempolińskiego. 

Operetka ta liczyć może na długotrwałe 

powodzenie. Н 

— Poranek, poświęcony twór 
czości R Wagnera. Dziś o g 12 m. 30 
w poł. odbędzie stę w Teatrze Polskim po- 

ranek, poświęcony twórczości Ryszarda 
Wagnera. Udział biorą: W. Hendrichówna, 

J. Korsak-Targowska. F. Ludwig i T. Sze- 
ligowski. W programie wyjątki z oper: 
„Lohengrin”, „Tannhauser*, „Tristan I Isol- 
da“, „Zygfrid*, „Parsival”. Ceny miejsc naj- 
niższe. i 

— Inscenizacja ballad Mickle- į 
wicza. Staraniem kola dramatycz-' 

nego przy szkole Ne 25 i przy po-; 
mocy fachowej art. teatru Wil. p.; 

Wołłejki, została opracowana insceni: | 

zacja nast, ballad Mickiewicza: Świ- 
tezianka, Świteź, To lubię, Pani Twer- 

dowska, Powrót taty, Trzech Budry- 
sów, Lilje. 

Przedstawienie urozmaicone śpie- 
wem chóralaym i baletami, odbędzie 

Bilety w cenie od 50 gr. — 5 zł. na- 
bywać można w szkola „Caritas” 
(Połocka 2) tw dniu przedstawień 
w kasie teat.ru Polskiego „Lutnia”.(x) 

    

  

RUCH WYDAWNICZY 

  

— Mniejszości w  najnowszem 
prawie międzynarodowemt. St. Kutrze- 
ba. Lwów—Warszawa—Kraków, wyd. Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich 1925. str. 132. 

Bardzo wiele pisało się u nas i pisze o 
sprawie mniejszości narodowych w Polsce 
z punktu widzenia prawno-państwowego I 
międzynarodowego. O tem jednak, jak 
sprawy mniejszości narodowych wyglądają 
w Innych krajach, które podpisały takie 
lub inne zobowiązania międzynarodowe o 
mniejszościach natodowych, wiemy bardzo 
mało. Tę lukę w naszej literaturze prawni- 

  

czej wypełnia książka p. St. Kutrzeby. 
Książka napisana jest | ułożona nader 
przejrzyście | jasno. Po za szeregiem szkl- 

ców prawno historycznych zawiera ona kil- 
kanaście dokumentów dyplomatycznych z 

tekstem francuskim 1 tłómaczeniem pol: 

| sklem. Książka p. St. Kutrzeby jest niezbęd- 

nym podręcznikiem dla studjujących pra- 

wo miedzynarodowe oraz dla wszystkich 

interesujących się polityką zagraniczną. 

— 

    

® 9 ie 

Rozmaitości. 
Oibrzymi hijacent. 

Na wystawie kwiatów cebulkowych, któ- 

‚ га odbywała się w tych dniach w Heem- 

stede, pod Haarlemem, w Holandji, pierw- 

| зга nagrodę otrzymał olbrzymi hojacent ró- 

żowy, liczący blisko sto kwiatów na jednej 

łodydze i odznaczający się nie tylko wiel- 

kością swych kwiatów, ale także nadzwy* 

czaj czystą ich barwą, tudzież harmonja 

kształtów. 
Hijacent ten wyhodowany był w najgłęb- 

szej tajemnicy przez jednego z mtejsco- 

wych hodowców, to też stanowił prawdziwą 

sensację wystawy. 
Pozą tym hijacentem ogólne zdcieka- 

« wienie budziły: nowy, dziki gatunek tulipa- 

nu z gór Pirenejskich I nieznane dotych- 

czas gatunki narcyzów z gór Himalajskich. 

  

RE EA 

Ze sportu. 
Sparta — Cresovia. 

W dniu dzisiejszym, na boisku 1 p. p. 

Leg. o g. 5 po poł. zdecyduje się jaka dru- 
żyna ma byc w kl. A. (x) 

      

Giełda warszawska 

z d. 9—V 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,271/2 20,34 26,21 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 

Holandja 209,00 209,50 208,50 

Londyn 25,22 25,28 25,15 

Nowy York — jak gotówka. 
Paryż 20,17:/2 27,25 27,17 

Praga 15,421/2 15,46 15,39 

Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,37 21,45 21,30 

Szwgjcarja 100,55 100,80 100,80 
Stockholm 139,22 139,25 139,60 

Kopenhaga 96,05 96,30 95,80 
Funty ang.  24,86!/4 24,921/2 24,81 
Franki fr. 27,311/2 27,38 27,25 

8 proc. Pož. konwers. 70—78—71 

Pož. kolej. 90—89—90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. — 58—59—58 ‚ 
4/2%о listy z. T. Kred. Z. przedw. 24,10—24,50 

50/0 listy z. warsz. przedw. 18,80—19,19 

4'/a 0/0 warsz. przedwoj. 17,85—17,50—17,80 

6,/0 obligacje Warszawy z 17r. 5,60 

POMORIECZWZOWIAKKODAC NOE [IRAK IRE Ai RZE. SC 

Redaktor Józef Batorowicz. 

OKAZJA! LECZNICA LI TEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 
Wiino, Wileńska 28. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby dziecięce od 3—4;.choroby wewnętrzne od 10—4; chirurgiczne od 1—2; kobiece 11—1; oczu 11—2; 

Gabinet Roentgena i elektro- leczniczy 

KINO- KO „HELIOS“ 
uł: Wileńska 38. 

KAR POLONIĄ 
Mickiewicza 22. Dyr. Slepjan 

uszu, nosa i gardła 1—3; zębów 10—11; skórne 1 weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlenie, elektrycz- 
ne wśnny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne, 

Dziśl Współczesny trójkąt oto główne postacie współczesnej 8-lo mktowej sztuce filmowej Żona, On | Mąž 

WYSPA MIŁOŚCI w rolach gł. Bożyszcze kobiet Gunnar Tolnes | piękna Carina Beli Bajeczna treść! 

Originalne zdjęcia! 

i k + ca + 

a @ Występ znanego tenora p. Winczys-Wojczysa, któr ga 

Film ze śpiewem! odśpiewa serenadę miłośną w 8 akt. dramacie oai „Komedjanci' 

z Czarującą, czarnooką Lyą de Pntti w roli głównej. 
  

KINO- a ® 66 | Francuskie arcy- i ь (CREDO) wielki dramat w 8 akt. zmagań ludzkich o wiarę I mi- 

TEATR „Piccadilly dzieło filmowe Tragedja w Lourdes łość. Obowiązkiem każdego jest zobaczyć ten film. Ww B unis 

UL, WIELKA 42. knięcia natłoku Publlczności uprasza się o przychodzenie na wcześriiejsze seanóy. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 1 10 wiecz. 
  
  

Natychmiast tanio za 3000 zł. na przedmieściu 
zdrowotna miejscowość 

DOM do SPRZEDANIA 
z placem 1100 kw. sąźni. Składający się z 5-clu po- 
koi. kuchni, werandy i salki. Odpowiedni na ochron= 

ki, letnisko i t. p. Wiadom. Zarzecze Nr. 2i, Sklep 
2—1 

  

ZĄKŁĄD FOTOGRAFICZNY 
w centrum miasta z pełnym inwentarzem, 

z powodu wyjazdu sprzedaje się, ewen- 

tualnie bez inwentarza, lokal odpowiedni do 

wszelkich przedsiębiorstw, informacje w Biu- 

rze ogłoszeń „Pośrednik” E. Sobola. Wilno, 
ul. Wileńska 22 tel. 867.   

Nowootworzona fabryka wyrobów. 
dzewnych 

Sp. z ogr. odp, ul. Strycharska 2. 

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres stoląrstwa wchodzą: 

ce, a mianowicie: 
Roboty budowlane: ramy okienne, drzwi, podłogi 

zwykłe i posadzkowe oraz urządzenia magazynów. ; 

Roboty kościelne: ołtarze, konfesjonały, ławki i ambony. 

Roboty biurowe: biurka, stoły kancelaryjne, szafy, 

etażerki i t. p. 
Roboty meblowe: garnitury: sypialnie, pokoje stoło- 

we, gabinety, salony. urządzenia klubowe i kuchenne. 

Wszelkie zamówienia na roboty przyjmuje biuro fabrycz- 

ne przy ul. Strycharskiej Nr. 2 do godz. 4 pp, oraz w biurze 

D/H F. Mieszkowski, Wilno, ul. Mickiewicza 23, codziennie 

ad godz. l6ej do 19-ej Z poważaniem 

Zarząd. 

  

      

        

      

  

Nie ulega wątpliwości że największy 

wybór aparatów fotograficznych . 

z przynaležnošciami po cenach najprzystęp- 
niejszych i jedyne źródło jest u najstar- 

szej firmy 

„Optyk Rubin" 
Dominikańska 17. 

Egzystuje od roku 1840. 3—2    

  

    fe 

Ogłoszenie. p = 
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okr. w 

Wilnie w dniu 22.V.1925 r. pod Nr. 338 
wciągnięto: : 

Dział: C. Firma: „Spółdzielczy Bank 
Związku Właścicieli nieruchomości m. Wilna 
i okolic z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
Siedziba — m. Wilno, ul. Archanielska 12. 
Odpowiedzialność członków za zobowiązania 
spółdzielni jest dziesięciokrotną w stosunku 
do zadeklarowanych udziałów. 

Celem ' spółdzielni jest podnoszenie 
sprawności gospodarczej swego środowiska 
przez przyjmowanie wkładów i. udzielanie 
wszelkiego rodzaju kredytu, oraz załatwianie 
innych czynności z zakresu obrotu pienięż: 
nego. Udział wynosi 10 złotych, płatnych | 
jednorazowo przy przystąpieniu do spółdziel | 
ni. Zarząd stanowią: 1) Michał Sawicz, 2) |* 
Jan Żorawowicz i 3) Emil ' Wasilewski. 2) 
Czas trwania spółdzielni nieograniczony, b) 
Z przeznaczone do ogłoszeń „Kurjer | 
ileński”, c) rok obrachunkowy—kalenda- 

rzowy, d) członków Zarządu 3, oświadczenie 
woli w imieniu spółdzielni składają 2 człon- 
kowie Zarządu pod stemplem firmy, g) prze- 
pisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi 
przepisami ustawy o spółdzielniach z dnia 
29 października 1920 r. й 

w Wilnie, ul. Mickiewicza 

Wileńska 
Przyjmuje obstalunki z własnych 

nych materjałów. 

Dział gotowych ubrań poleca: 

palta wiosenne, letnie, garnitury, 
ži różne I t. p. 

Warunki ulgowe. 

       

      

  

         

  

   
Pierwszorzędny krawiec 

wojskowy i cywiiny 

'J. Feinszneider 
Wilno, Wielka 56. 

Wykonywa zamówienia z własnych 
i powierzonych materjsłów pojedyńczo i 

zbiorowo pa dogodnych warunkach. 
Poleca ozdoby wojskowe i czapki. 

znanych ze swej skuteczności    Otwarty od 11 ma) 
Ceny mięszkań i utrzy R, 
prospekty wysyła Zarząd lča, P 
ALT: 

one. 
     
  

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy* 

chodzących w: Wilnie i w całej Rzplitej Polskiej. 

Warunki najbardziej dogodne. 

  

k kraulecią | sklep gotowych abrań. 

Vanai 

|| si) LEG zera i 
: ! KĄPIELI błotnych 

A аг- 

tretyzmie, przymiocie, chorobach skėrn. I nerwow. |- 
do 20 września 

róg Garbarskiej Na 1, tel. 82 

  

= 
| Letnisko 

z utrzymaniem, 4 złote 
dziennie. Las, jezioro, 
ładna miejscowość. Łu- 

kiszki, Pańska 21—2. | 

Zgubiono 
książ. wojsk., wyd. przez 
P. K. U. Wilno, na imię 

-| Bołesława Siemaszko, 
zam. we wsi Cegielnia, 
gm. Niemenczyńskiej, u- 

nieważnia się. 

DARMO!!! 
dostaniesz dziesiątek za- 9 
pałek przy kupnie 1 sztuki 

„ORJENTALINY* 
IHNATOWICZA 
wdzięcznego pudru płyn- 
nego. Wszędzie do naby- 
cia po 75 gr. Kupon ten 
ważny do 10 kwietnia. 

Pierwszorzędny 

PRACOWNIA 
zębów sztucznych 

L. Minkier 
ul. Wileńska Ne 21. 

       

    
     

1 powierzo- 

burki pod- 

    

   

       

      

  

   
    

   

       

Informacje i 
6). 
      

  

Wydawca w imienia wspólwiaścisiak dózał Buierewicz, Prsk, „kux”, Żeligowskiego 1,


